
0202أخبار وتقارير
ــــــــرار الــــعــــفــــو الــــعــــام  ـــــن ق ــــادة م ــــف ــــت ــــالس ــــرر بــــهــــم ل ــــغ ــــم ــــــــوة ال ــــــــرار الــــعــــفــــو الــــعــــام دع ـــــن ق ــــادة م ــــف ــــت ــــالس ــــرر بــــهــــم ل ــــغ ــــم ــــــــوة ال دع

الثورة/ حسني الكدس/سبأ
ــار الله  ــيايس ألنص ــب الس ــا املكت دع
ــدوان  للع ــة  املناهض ــزاب  األح ــل  وتكت
ــي الديمقراطي  ــزاب التحالف الوطن وأح
ــرية  ــع وت ــام ورف ــري الع ــرار النف إىل استم
ــدا لجبهات العزة  التحشيد والتجنيد رف

والكرامة يف الساحل الغربي.
ــيايس وتكتل األحزاب  وأكد املكتب الس
ــي  ــر صحف ــي يف مؤتم ــف الوطن والتحال
ــدة  ــة الحدي ــس بمدين ــد أم ــرتك عق مش
ــاحة  ــتجدات عىل الس ــراض املس الستع
ــب اليمني يف الدفاع  ــة، حق الشع الوطني
ــذي  ال ــدوان  الع ــة  ــن ومواجه الوط ــن  ع
ــم بحق اليمنيني من  يرتكب أبشع الجرائ

األطفال والنساء.
ــانية  وحملوا املنظمات الدولية واإلنس
ــة األمم املتحدة ومجلس األمن  ويف املقدم
ومجلس حقوق اإلنسان، مسؤولية تفاقم 
الوضع اإلنساني يف اليمن جراء استمرار 
ــدوان والحصار وما رافق ذلك من نقل  الع
ــات وتدهور  ــزي وتوقف املرتب البنك املرك

الوضع املعييش والصحي لليمنيني.
ــل  وتكت ــيايس  الس ــب  املكت ــد  أك ــا  كم
ــي يف املؤتمر  ــف الوطن ــزاب والتحال األح
ــم بأعمال  ــرضه القائ ــي الذي ح الصحف
ــاش قحيم  ــدة محمد عي ــظ الحدي محاف
ــني وعيل  ووكيال املحافظة مجدي الحس
ــة  ــادة الثوري القي ــف  ــوف خل ــرش الوق ق

والسياسية .
ــىل مواقفهم الثابتة  وجددوا التأكيد ع
ــدوان والوقوف  ــة الع ــة يف مواجه واملبدئي
ــان الشعبية يف  ــب الجيش واللج إىل جان

الدفاع عن الوطن حتى تحقيق النرص .
ــور الحاشد  ــتوى الحض وأشادوا بمس
ــرية الجماهريية  ــدة يف املس ــاء الحدي ألبن
ــرب والذي  ــورة 21 سبتم ــد الرابع لث بالعي
يف  ــالهم  واستبس ــم  صموده ــد  يؤك
ــدور  ــني ب ــة .. منوه ــن املحافظ ــاع ع الدف
ــخ  ترسي يف  ــة  املحلي ــلطة  الس ــادة  قي
ــاع  ــة األوض ــرار و معالج ــن واالستق األم

االقتصادية.
شارك يف املؤتمر الصحفي رئيس تكتل 
ــك  ــدوان عبداملل ــة للع ــزاب املناهض األح

الحجري وعضو املكتب السيايس ألنصار 
الله حزام األسد وممثل أحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي عبداملجيد الحنش 
وعضوا تكتل األحزاب املناهضة للعدوان 
ــح وعيل البرتاء ورئيس امللتقى  عادل راج

األكاديمي الدكتور ماجد اإلدرييس.
ــاء القديمة  ــة صنع ــد بمديري ــا عق كم
ــم وجهاء ومشائخ وأعيان  لقاء موسع ض
ــة  االجتماعي ــات  والشخصي ــال  وعق
ــه  املجلس املحيل  ــة،  دشن خالل باملديري
ــاء  صنع ــة  بمديري ــذي  التنفي ــب  واملكت
ــة. تحت  ــة العام ــة التعبئ ــة حمل القديم
ــكريا  عس ــدوان  للع ــدي  «التص ــار  شع

واقتصاديا خيار كل الرشفاء».
ــل أمانة  ــذي حرضه  وكي ــاء ال ويف اللق
ــرشف  ــم وم ــيل رشي ــد ع ــة العمي العاصم
ــا ألقيت عدد من  ــة عبدالله املعاف املديري
ــة العاصمة  ــن قبل وكييل أمان الكلمات م
ــري  القف ــيل  ع ــخ  والشي ــقاف  الس ــيل  ع
ــك الصماط مدير  ــخ أحمد عبداملل والشي
ــا إىل  ــت  يف مجمله ــة، تطرق ــام املديري ع
ــات بالرجال  ــد ورفد الجبه أهمية الحش
ــىل رضورة قيام اللجان  والعتاد، مؤكدة ع
ــة باالعداد والحشد الجيد لتنفيذ  الفرعي
برنامج وانشطة وفعاليات حملة التعبئة 
ــات بالدور  الوطني  العامة. ونوهت الكلم
ــاء القديمة يف دعم  ــرشف ألبناء صنع وامل
ومساندة جبهات العزة والكرامة بالرجال 

والعتاد.
ــد البيان الصادر عن اللقاء املوسع  وأك
ــد الغيل أمني  ــاله  العميد مجاه ــذي ت وال

ــة أن خيار  ــيل باملديري ــام املجلس املح ع
ــة ورفد الجبهات  ــد والتعبئة العام الحش
ــذي يفهمه العدو  ــني هو الخيار ال باملقاتل
ــتمر يف  ــد املس ــل التصعي ــة يف ظ وخاص

الساحل الغربي ملدينة الحديدة.
ــة  مضاعف رضورة  إىل  ــان  البي ــار  وأش
ــة بأهمية التحاق شباب  الجهود والتوعي
ــذي  وال ــكري  العس ــلك  بالس ــة  املديري
ــا  ــذا. منوه ــا ه ــا اىل يومن ــا زال مفتوح م
ــن وعن  ــاع عن الوط ــؤولية الدف ــأن مس ب
ــع  ــؤولية الجمي ــه مس ــه وسيادت استقالل
ــاء الشعب  ــذي سلكه ابن ــو الطريق ال وه
ــا زال يبذل  كل  ــي العظيم وبذل وم اليمن
ــاٍل ونفيس. منددا بالصمت الدويل إزاء  غ
الجرائم البشعة بحق شعبنا وما يتعرض 
ــدد بحدوث أكرب  ــن حصار ظالم ويه له م

مجاعة يشهدها العالم.
واختتم البيان بدعوة اللجان الفرعية 
وكافة فئات املجتمع إىل املشاركة  الفاعلة  
ــة التعبئة  ــذ برامج وأنشطة حمل يف تنفي
ــج الزمني  ــا للربنام ــد وفق ــة والحش العام

املعد من قبل اللجنة الرئيسية.
ــع للرتبويني  ــاء موس ــك عقد لق إىل ذل
ــورة  ــة الث ــن بمديري ــاء واملرشدي والخطب
ــة الحشد  ــة برنامج حمل ــار أنشط يف إط

والتعبئة العامة.
ــاء أكد عضو مجلس الشورى  ويف اللق
ــة  ــة العاصم ــل أمان ــي ووكي ــد املدان خال
ــدة  وح ــز  تعزي ــة  أهمي ــقاف،  الس ــيل  ع
ــة الداخلية واالستمرار يف  الصف والجبه

التحشيد ملواجهة العدوان.

ــر  ــرضه مدي ــذي ح ــاء ال ــا يف اللق وحث
ــاد  ــة زي ــة العاصم ــة بأمان ــب الرتبي مكت
ــة محمد الدرواني،  ــق ومدير املديري الرفي
ــن والخطباء  ــة واملرشدي ــوادر الرتبوي الك
ــة  التوعي يف  ــم  بدوره ــالع  االضط ــىل  ع
بمخططات العدوان والتحشيد للتصدي 

للغزاة.
ــقاف, أن تحالف  وأوضح املداني والس
ــائر كبرية يف مختلف  العدوان يتكبد خس
ــة  ــوادر الرتبوي ــا الك ــا حث ــات، كم الجبه
ــل  تحم ــىل  ع ــن  واملرشدي ــاء  والخطب
املسؤولية والحث عىل الدفاع عن الوطن 

بالنفس واملال.
ــدوان يف ارتكاب  ــدا أن استمرار الع وأك
ــد الشعب اليمني إال قوة  الجرائم لن يزي

وثباتا يف مواجهته.
حرض االجتماع عضو املجلس املحيل 
ــة  ــادة مديري ــادي وقي ــة رشف اله باألمان
ــة التعليمية عصام  ــر املنطق الثورة ومدي

العابد وعدد من املعنيني.
ــلطة  للس ــاع  اجتم ــش  ناق ــك  ذل اىل 
ــد محافظة  ــي سع ــة بن ــة بمديري املحلي
ــس الجوانب املتعلقة بتعزيز  املحويت أم
ــخ القري والعزل لرفد  دور وجهاء ومشائ

الجبهات.
واستعرض االجتماع الذي ضم ممثيل 
املجلس املحيل واملشائخ والوجهاء نتائج 
ــة  ــد والتعبئ ــة التحشي ــة يف حمل املشارك

العامة خالل الفرتة املاضية.
ــي  ــود الت ــاع إيل الجه ــرق االجتم وتط
ــني بجبهة  ــداد املرابط ــذل يف سبيل إم تب
ــال والرجال للدفاع  ــاحل الغربي بامل الس

عن سيادة وكرامة الوطن.
وثمن مدير عام املديرية عيل امللحاني 
ــم منذ بدء  ــاء املديرية ودوره ــل أبن تفاع
ــات باملال والعتاد  العدوان يف دعم الجبه
ــؤولية إزاء  ــال واستشعارهم للمس والرج
ــتهدف  ــي تس ــرات الت ــات واملؤام التحدي

الوطن.
ــاء محافظة  ــرى سري أبن ــن جهة اخ م
ــربى  ك ــة  غذائي ــة  قافل  ، ــس  أم ــدة  صع
ــورة عاشورائية "  ــوان " 21 سبتمرب ث بعن
ــال الجيش واللجان  ــاً وإسناداً لرج دعم

الشعبية املرابطني يف الجبهات.
ــة كبرية  ــغ مالي ــة مبال ــت القافل وشمل
ــب  والعن ــان  الرم ــالل  س ــن  م ــرشات  وع

وأعداداً من املوايش .
ــيري القافلة بحضور قيادة  وخالل تس
ــون وقفة  ــذ املشارك ــلطة املحلية، نف الس
ــا الجرائم الوحشية  قبلية استنكروا فيه
ــي  األمريك ــدوان  الع ــا  يرتكبه ــي  الت
ــف  ــني يف مختل ــق املواطن ــعودي بح الس

املحافظات .
ــري  ــدت الوقفة عىل الوفاء والس كما أك
ــني يف التصدي  ــام الحس ــج اإلم ــىل نه ع
ــن يشنون عدوانا ظاملاً عىل  للظاملني الذي
ــوام ،  ــن أربعة أع ــا يقرب م ــذ م ــا من بالدن
ــى الوصول  ــس حت ــايل والنفي ــذل الغ وب

للنرص .

مؤتمر صحفي بمدينة الحديدة يدعو لرفع وتيرة التحشيدمؤتمر صحفي بمدينة الحديدة يدعو لرفع وتيرة التحشيد

تواصل انشطة حملة الحشد والتعبئة العامة لرفد الجبهاتتواصل انشطة حملة الحشد والتعبئة العامة لرفد الجبهات

ــي بمناسبة العيد الرابع  ــم بالعاصمة صنعاء أمس حفل خطاب أقي
لثورة الـ 21من سبتمرب والعيد الـ 56 لثورة الـ 26 من سبتمرب املجيدة.

ــى الراعي  ــواب يحي ــس الن ــس مجل ــرضه رئي ــذي ح ــل ال ويف الحف
ــد املتوكل والقائم بأعمال  ــس مجلس القضاء األعىل القايض أحم ورئي
رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائب رئيس مجلس النواب 
ــوزراء لشئوني األمن والدفاع اللواء  ــالم هشول ونائبا رئيس ال عبدالس
جالل الرويشان والخدمات محمود الجنيد وعدد من أعضاء مجالس 
النواب والشورى والوزراء والقيادات العسكرية واألمنية والشخصيات 
ــامعي  ــيايس األعىل سلطان الس االجتماعية، ألقى عضو املجلس الس

كلمة نيابة عن الرئيس مهدي املشاط.
ــامعي تحايا رئيس املجلس السيايس األعىل للحارضين  ونقل الس
ــان الشعبية  ــش واللج ــال الجي ــي وأبط ــم للشعب اليمن ــن خالله وم
بمناسبة أعياد الثورة العيد الرابع لثورة 21سبتمرب والعيد الـ 56 لثورة 

الـ 26 من سبتمرب والعيد الـ 55 لثورة الـ 14 من أكتوبر.
ــطرون يف هذه  ــش واللجان الشعبية يس ــال الجي ــار إىل أن أبط وأش
ــرار من الشعب  ــم كل األح ــخ اليمن ومعه ــة من تاري ــام االستثنائي األي

اليمني مالحم الصمود والعزة والكرامة يف مختلف الجبهات.
ــر بنا أن نبعث التحايا للشهيد  ــال" يف هذا اليوم األغر من الجدي وق
ــاد ورفاقه وكل  ــس الشهيد صالح الصم ــي يف قلوب اليمنيني الرئي الح

شهداء الوطن".
ــل للتاريخ  ــىل أن اليمن سيظ ــيايس األع ــو املجلس الس ــد عض وأك
ــال أبنائه رجاًال ونساء وشباباً وشيوخاً .. داعيا  شامخا قويا باستبس

إىل دعم الجبهات بالرجال واملال للتصدي للعدوان.
ــدوان بجحافله وعمالئه ومرتزقته ورعاته الدوليني  وقال " فشل الع
ــكرية التي يشنها عىل اليمن  يف إركاع اليمنيني رغم حجم الحرب العس
ــار ومئات املليارات من  ــن ثالث سنوات ونصف ورغم الحص منذ أكرث م
ــدويل فلجأ إىل مضاعفة  ــي يشرتي بها صمت املجتمع ال الدوالرات الت

الحصار االقتصادي".
ــع رواتب موظفي  ــك املركزي إىل عدن وقط ــاف" فبعد نقل البن وأض
ــعر  ــة ها هو يكرر طباعة العملة الوطنية دون غطاء ويتالعب بس الدول
ــول املشتقات النفطية واملواد الغذائية عرب  الرصف ويمنع ويعرقل وص

ميناء الحديدة".
ــوم مختلفة  ــني فاملعركة الي ــي اليمني ــم ولن يثن ــن ذلك ل ــع" لك وتاب
ــر األبي ما  ــن الثائر الح ــد كشف أبناء اليم ــل مثابرة فلق ــل بك وسنعم

ــدو املنايا  ــوا الع ــات ليذيق ــابقوا إىل الجبه ــدوان فتس ــه الع ــط ل يخط
ــت الجبهة الداخلية يف حني ترشذم أعداء اليمن وعمالء الغزاة  وتالحم
ــيايس  واملعتدين، فزاد العدو ازداد غيظا وفشال فأعق جهود الحل الس
ــد الوطني املفاوض عرب طريان أمن إىل جنيف  ــة منعه انتقال الوف لدرج
ــور أول جولة مشاورات بعد توقيفها لعامني متتاليني حلم العدو  لحض

أنه سيحقق فيها تقدما ميدانيا".
ــدي تحمي ويد تبي"  ــس الشهيد الصماد "ي ــد أن مرشوع الرئي وأك
ــاط أنه  ــىل األخ مهدي املش ــيايس األع ــس املجلس الس ــذي أكد رئي ال

سيدشنه قريبا سيكون ثورة جديدة يف وجه أعداء اليمن.
ــيايس األعىل التأكيد عىل أن رشفاء اليمن  وجدد عضو املجلس الس
ــن وإفشال مامرات العدوان  ــون عىل كل األصعدة للنهوض بالوط يعمل

ومخططاته.
ــن واالستفادة من قرار  ــم إىل العودة إىل حضن الوط ــا املغرر به ودع
ــن يف املجلس  ــاط .. وقال" نح ــدده الرئيس املش ــام الذي ج ــو الع العف
ــم  وتقدي ــم  أوضاعك ــب  برتتي ــون  معني ــة  املعني ــات  والجه ــيايس  الس
ــني وتتوبوا من  ــودوا مواطنني صالح ــي تحتاجونها لتع ــات الت الضمان
ــدة املصلحة  ــي اليمني عىل قاع ــوار اليمن ــم فيه وبالح ــوء ما وقعت س

ــا أن نلم الشمل  ــزة يمكنن ــة واالستقالل والع ــة ومبادئ الحري الوطني
ونوحد الصف ونفشل رهانات أعداء اليمن".

ــن حبتور، كلمة  ــور عبدالعزيز صالح ب ــس الوزراء الدكت وألقى رئي
ــن الحوثي  ــيد عبدامللك بدر الدي ــورة الس ــتهلها قائد الث ــاء يف مس هن
ــاط وجميع قادة  ــدي املش ــيايس األعىل األخ مه ــس املجلس الس ورئي
الدولة والشعب اليمني بهذه املناسبات الوطنية الخالدة واالستثنائية 
ــن سبتمرب، التي  ــن أكتوبر والـ21 م ــن سبتمرب والـ14 م ــورات الـ26 م ث
ــه وبمختلف  ــه وعنفوان ــر بعزت ــر الح ــي الثائ ــان اليمن ــا اإلنس صنعه

رشائحه االجتماعية.
ــا من قبل  ــه بالدن ــرض ل ــذي تتع ــم ال ــدوان الغاش ــت إىل أن الع ولف
ــدة  ــات املتح ــل الوالي ــن قب ــارشة م ــادة مب ــارات وبقي ــعودية واإلم الس
األمريكية والصهيونية العاملية ما هو إال محاولة لرتكيع الشعب اليمني 

والنيل من روحه وعنفوانه الساعي للتخلص من الوصاية والهيمنة .
ــالء إلنجاح مرشوع  ــه املرتزقة والعم ــذي يقوم ب ــدور ال ــار إىل ال وأش

العدوان ومن يقفون وراءهم الحتالل أرايض اليمن وبعض جزرة.
ــا لحظات  ــن حالي ــه الوط ــر ب ــا يم ــور م ــن حبت ــور ب ــرب الدكت واعت
ــة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى .. مؤكداً أن ثورة 21 سبتمرب  استثنائي

ــر، ال من اجل  ــرب و14 أكتوب ــي 26 سبتم ــارات ثورت ــاءت لتطور مس ج
تجاوزها أو إلغائها وتحملت مسؤولية كبرية تجاه الوطن وأبنائه.

ــامح ورغبة لجمع كافة  ــال " شاهدنا يف بداية الثورة أن هناك تس وق
ــتوعب الجميع  ــن املهم ألي ثورة أن تس ــة، ذلك انه م ــراف الوطني األط
ــي وأن ال  ــا البعد الوطن ــي يف منهجه ــتمر وأن تراع ــى تصمد وتس حت

تنكفئ عىل منهج واحد أو جهة واحدة أو أشخاص بعينهم ". 
ــش واللجان  ــال الجي ــه أبط ــا يقومون ب ــوزراء بم ــس ال ــاد رئي وأش
ــن ومرتزقتهم ضمن  ــة يف مواجهة أعداء الوط ــة يف هذه اللحظ الشعبي
ــه املرشوع الغربي  ــه املقاومة يف وج ــرشوع العربي الذي اختار لنفس امل

الصهيوني املدعوم من قبل دول يف املنطقة.
وأضاف " علينا أن نقف مع الصوت املقاوم للعدوان يف إيران والعراق 
ــذا الوطن وأن نحفظ  ــزداد صمودا وغرية عىل ه ــا ولبنان، وأن ن وسوري
ــابات  ــرب موقفها ضد هذا العدوان وأن نرتفع عن الحس ــورة 21 سبتم لث

الصغرية ". 
ــي  اإلمارات ــعودي  الس ــالل  االحت إىل  ــوزراء  ال ــس  رئي ــار  أش ــا  كم
للمحافظات الجنوبية والرشقية .. مؤكدا أن هذا األمر يحتم عىل جميع 
ــزاة واملعتدين بأي وسيلة وبأي ثمن  ــاء الوطن التكاتف إلخراج الغ أبن
وعرب برنامج عمل وطني مكثف وصحيح يشمل كافة جوانب املواجهة 
ــة ضد الغزاة واملحتلني .. الفتا إىل ما تشهده محافظة الحديدة  واملقاوم

من أحداث حاليا.
ــل تدمري محافظة الحديدة،  ــال " العدوان يجمع مرتزقته من أج وق
ــىل أغلبية الشعب اليمني وهم يعرفون تماما إننا  األمر الذي سيؤثر ع
ــمح لهم بإسقاط الحديدة مهما تحدثوا بشأنها بالرس أو العلن  لن نس
ــل من نظم هذا  ــة".. معربا عن تقديره لك ــة الجمهورية اليمني ــا رئ ألنه

الحفل البهيج وعىل رأسهم أمانة العاصمة .
وألقيت يف الحفل كلمات من وزيري الدولة نبيه أبو نشطان ورضية 
محمد عبدالله وأمني العاصمة حمود ُعباد، أشارت إىل أهمية االحتفاء 
ــاد ودالالت خاصة يف ظل  ــا تمثله من أبع ــذه املناسبات الوطنية وم به
األوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.
ــم وتعزيز الصمود يف  ــىل أهمية تعزيز االصطفاف والتالح وأكدوا ع

مواجهة العدوان دفاعا عن الوطن وأمن واستقراره.
ــن عظمة  ــد عربت ع ــاذ الجني ــدة للشاعر مع ــل قصي ــل الحف تخل

املناسبة وما تحتله من أهمية يف وجدان الشعب اليمني.

في حفل خطابي احتفاء بأعياد الثورة في حفل خطابي احتفاء بأعياد الثورة ٢١٢١سبتمبر وسبتمبر و٢٦٢٦ سبتمبر سبتمبر

اليمن على موعد قريب لتدشين مشروع "يد تحمي ويد تبني "اليمن على موعد قريب لتدشين مشروع "يد تحمي ويد تبني "
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توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان:

ــل  ــعودي يف جب ــدي س ــص جن • قن
مشعل

ــقوط قتىل وجرحى سعوديني إثر  • س
ــفة يف  ــكرية بعبوة ناس ــار آلية عس انفج

جبل قيس
ــعبية  • مدفعية الجيش واللجان الش
ــتهدف مركز محولة بعدد من قذائف  تس

املدفعية
• مرصع الفرق الهندسية للعدو اثناء 

محاولتهم نزع األلغام يف كمني نوعي
عسري:

• انكسار زحف واسع ملرتزقة الجيش 
السعودي قبالة منفذ 

• إطالق صلية من صواريخ الكاتيوشا 
ــكر رقابة  عىل تجمعات للمرتزقة يف معس

الزج وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
• تدمري رشاش عيار 50 بقذيفة آر بي 

جي قبالة منفذ علب
ــٍع  تجم ــىل  ع ــي  صاروخ ــف  قص  •
للجنود السعوديني غرب مجازة وسقوط 
ــىل وجرحى يف صفوفهم بينهم ضباط  قت

سعوديون
• إطالق صاروخ زلزال1 عىل تجمعات 
ــة منفذ  ــل عرف قبال ــف جب ــة خل املرتزق
ــم  ــى بينه ــىل وجرح ــقوط قت ــب وس عل

قيادات
نجران:

ــة  تابع ــكرية  عس ــة  جراف ــري  تدم  •
للعدوان يف صحراء األجارش قبالة نجران

الجمعة 21 / 9 / 2018م 

الساحل_الغربي:
ــذ هجوماً  ــري ينف ــو املس ــالح الج • س
ــع لقيادات  ــىل تجم ــف1 ع ــرة قاص بطائ

الغزاة واملرتزقة يف الساحل الغربي
ــذ هجوماً  ــري ينف ــو املس ــالح الج • س
عىل معسكر مستحدث للغزاة يف جزيرة 

السوابع اليمنية بطائرة قاصف1 
الجوف:

ــدوان  ــة الع ــني ملرتزق ــري مدرعت • تدم
بقصف صاروخي يف جبهة الحزم

ــن املرتزقة  ــىل وجرحى م ــقوط قت • س
ــاء  اثن ــفتني  ناس ــني  عبوت ــار  بانفج
محاولتهم التسلل عىل مواقع املجاهدين 

يف وادي كنا بحام
ــع  ــتهدف مواق ــي يس ــف مدفع • قص
ــل محققاً  ــة الديرة بالغي ــة يف نوب املرتزق

اصابات مبارشة
ــان  قعش ــل  جب ــىل  ع ــيطرة  الس  •
ــة هجومية  ــعف خالل عملي بخب والش
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــدي الجي ملجاه
ــقوط عدد كبري من القتىل والجرحى  وس

من املرتزقة
البيضاء:

ــة  ــاب يف جبه ــىل 5 تب ــيطرة ع • الس
ــة ملجاهدي  ــة نوعي ــالل عملي ــة خ قاني
ــعبية وتدمري دبابة  الجيش واللجان الش
ــرشات القتىل والجرحى من  و5 آليات وع

املرتزقة
• تدمري دبابة تابعة ملرتزقة العدوان يف 

جبل العر بجبهة قانية
مارب :

ــة العدوان  ــن مرتزق ــدد م ــرصع ع • م
ــعبية  خالل عملية للجيش واللجان الش

بجبهة املشجح يف مديرية رصواح
ــة العدوان يف بوابة  • تدمري آلية ملرتزق

النجد بمديرية رصواح
لحج:

ــدل 14.5 يف  ــم يحمل مع ــري طق • تدم
ــة القبيطة بقذائف  جبهة عرييم بمديري

املدفعية
نهم:

ــركات املرتزقة يف منطقة  ــال تح • إفش
عيدة الرشقية وتدمري آلية تابعة لهم

تعز:
ــة خالل  ــن املرتزق ــى م ــىل وجرح • قت
ــش  ــال الجي ــا أبط ــارة نفذه ــة إغ عملي
ــع املرتزقة  ــعبية عىل مواق ــان الش واللج

رشق صرب

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة
ــاء وجرح رابعة  ــاد ثالث نس – استشه
ــراء قصف صاروخي  ــن أرسة واحدة ج م

عىل منطقة مران يف مديرية حيدان
ــة  الجعمل ــة  منطق ــىل  ع ــارات  غ  5  –

بمديرية مجز
ــاح  الزم آل  ــة  منطق ــىل  ع ــان  غارت  –

بمديرية باقم
ــف صاروخي ومدفعي سعودي  – قص
يف  ــكان  بالس ــة  آهل ــرى  ق ــدف  استه

مديريتي رازح وشدا الحدوديتني
ــة مواطن يف مديرية  – غارة عىل مزرع

باقم
الحديدة

– غارتان عىل محيط مدينة الحديدة
– غارتان غرب وجنوب جولة السفينة 

يف كيلو16
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى يعزي القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى يعزي 
في وفاة الداعية عبدالرحمن عبدالله باعبادفي وفاة الداعية عبدالرحمن عبدالله باعباد

صنعاء /سبأ
بعث القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسني العيدروس 
ــي عبدالرحمن عبدالله  ــزاء ومواساة يف وفاة الداعية اإلسالم برقية ع
ــوادي والصحراء  ــة بال ــة الغرف ــاد بمنطق ــد رباط اإلسع ــاد عمي باعّب

بمحافظة حرضموت عن عمر ناهز 47 عاماً إثر حادث مروري. 
ــد  ــا إىل أحم ــث به ــي بع ــزاء الت ــة الع ــدروس يف برقي ــاد العي وأش
ــاء محافظة حرضموت يف  ــة آل باعّباد وعلم ــن باعّباد وكاف عبدالرحم
ــل والخارج بصورة خاصة وعلماء اليمن بصورة عامة،  بمناقب  الداخ

الفقيد.
ولفت إىل أن الفقيد كان أحد العلماء األجالء ومن الدعاة الذي أفنى 
ــدال، وكان شخصية  ــب العلم ونرش فكر الوسطية واالعت حياته يف طل
ــتوى اإلنساني وإصالح ذات  اجتماعية وله أعمال مشهودة عىل املس

البني.
ــورى إىل أن الفقيد باعّباد  ــار القائم بأعمال رئيس مجلس الش وأش
ــن الشباب  ــه الكثري م ــات، وتتلمذ عىل يدي ــن املؤلف ــه العديد م ــان ل ك

مشبعني بنهج اإلسالم الصحيح املبني عىل روح اإلخاء والتسامح.
ــه بهذا  ــازي ألرسة الفقيد ومحبي ــر التع ــن أح ــدروس ع ــرب العي وع
املصاب .. سائال املوىل العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
ــه الصرب  ــالءه وطالب ــه ومحبيه وزم ــه وذوي ــم أهل ــه ويله ــيح جنات فس

والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

وزير الخارجية يهنئ نظيره المالي بالعيد الوطنيوزير الخارجية يهنئ نظيره المالي بالعيد الوطني
صنعاء/ سبأ

بعث وزير الخارجية املهندس هشام رشف عبدالله، برقية تهنئة إىل 
ــان هوبريت، بمناسبة اليوم الوطني  وزير خارجية جمهورية مايل تيم

لبالده.

تشييع جثمان الشهيد علي حسين الصوفي بحجةتشييع جثمان الشهيد علي حسين الصوفي بحجة

حجة / سبأ
ــني  ــس، جثمان الشهيد عيل حس ــة حجة، أم ــع بمحافظ   ُشي
ــه دفاعاً عن  ــؤدي واجب ــد وهو ي ــذي استشه ــويف، ال ــادي الص ه

الوطن ومواجهة الغزاة واملرتزقة.
ــده  عب ــالل  ه ــة  حج ــظ  محاف ــع  التشيي ــم  مراس يف  ــارك  ش
ــب التنفيذية  ــاء املكات ــة ومديرو وأعض ــالء املحافظ ــويف ووك الص

والشخصيات السياسية واالجتماعية.
ــا الشهيد يف  ــويف بالبطوالت التي سطره ــاد املحافظ الص وأش
جبهات العزة والكرامة يف مواجهة قوى العدوان وتلقينهم الهزائم 
ــدان البطولة والرشف، مؤكداً أن  ــراء حتى ارتقى شهيداً يف مي النك
ــدد من حصاره فإن  ــا ارتكب من مجازر وحشية وش العدوان مهم
ذلك لن يزيد الشعب اليمني إال صموًدا واستبساًال  يف مواجهته.

ــاء الشهداء والجرحى لن تذهب  ونوه املحافظ الصويف بأن دم
هدراً وأن الشعب اليمني سيواصل مشواره الثوري إىل أن يتحقق 

له النرص املؤزر بإذن الله.
ــم يف تقديم  ــارب الشهيد، استمراره ــد املشيعون من أق فيما أك
ــة الصمود  ــاً يف معرك ــيض قدم ــات وامل ــد الجبه ــات ورف التضحي
ملواجهة قوى االستكبار حتى تحقيق النرص املؤزر، مشيدين بما 
ــة يف مواجهة قوى العدوان ويف  ــره الشهداء من مالحم بطولي سط

سيبل عزة و رفعة واستقالل اليمن و شعبه.
ــيح جناته وألهم  تغمد الله الشهيد بواسع رحمته وأسكنه فس

أهله وذويه ومحبيه الصرب والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..
اليمن يدين العملية

ــددا عىل أهمية أن تطال يد العدالة ممويل وداعمي  مش
تلك األعمال اإلرهابية.

وحذر املصدر من تداعيات مثل هذه األعمال اإلرهابية 
ــاً إىل رضورة  ــل.. داعي ــة والعالم كك ــتوى املنطق ــىل مس ع
ــرية ملواجهة  ــة والدولية الخ ــوى اإلقليمي ــل الق ــف ك تكات
ــد واألفكار  ــاب واملتبينة للعقائ ــة لإلره ــدول املمول تلك ال
واأليدولوجيات اإلرهابية واملتطرفة وحرصها ومحارصتها 
والقضاء عليها يف أماكنها ملنعها من الوصول إىل أهدافها.
ــن  ــراب ع ــه باإلع ــؤول ترصيح ــدر املس ــم املص واختت

ــة  ــة اإليراني ــع الحكوم ــة م اليمني ــة  ــن الجمهوري تضام
ووقوفها مع أمن واستقرار الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

الناطق باسم الحكومة يدين العملية اإلرهابية : 
ــاذ  ــة اإلنق ــم حكوم ــي باس ــدث الرسم ــا أدان املتح كم
ــوم  ــارات الهج ــد العب ــر بأش ــالم جاب ــد الس ــي عب الوطن
ــكريا للحرس  ــي الغادر الذي استهدف عرضا عس اإلرهاب
ــة صباح أمس  ــة اإلسالمية اإليراني ــوري يف الجمهوري الث

السبت.
وقال جابر يف ترصيح لـ (سبأ) إن حكومة الجمهورية 
ــب إيران  ــا لحكومة وشع ــر تعازيه ــن أح ــة تعرب ع اليمني
ــد تضامنها مع  ــي، وتؤك ــذا الهجوم اإلجرام ــا ه يف ضحاي

ــة اإليرانية ووقوفها إىل جانب األمن  الجمهورية اإلسالمي
واالستقرار فيها.

وأشار املتحدث باسم الحكومة إىل أن بصمات اإلرهاب 
األمريكية يف هذا الهجوم ليست خفية عىل أحد.

ــي استهدفت الشعب  ــت إىل أن القوى اإلرهابية الت ولف
ــتهدف  ــي استهدفت وتس ــوى الت ــي ذات الق ــي ه اإليران
ــق العامة  ــواق واملراف ــاجد واألس ــب اليمني يف املس الشع
ــتهدف كل األحرار الذين يقاومون  والخاصة، وستظل تس
ــتيقظ األمة  ــا لم تس ــة م ــىل املنطق ــة ع ــة األمريكي الهيمن
اإلسالمية وحكامها وتتالحم يف مواجهة أمريكا وعمالئها 

املمولني لإلرهاب.


